












> Rebeca Blanco-Rotea (Consello da Cultura  Galega, Lab2PT, 

UMinho)   

> José Gabriel Andrade (CECS, UMinho)   

> Noemí Basanta (Instituto da Fonsagrada)                                          

> Alexandra Esteves (Lab2PT, UMinho)   

> Ana Estévez (Museo do Pobo Galego, Sección de  Patrimonio e Bens 

Culturais do CCG)   

> Fernanda Magalhães (Lab2PT, UMinho)   

> Encarna Otero (Comisión Imaxes e Voces do CCG)   

> Carlos Pazos (Centro de Estudos Galegos, UMinho)  

> Sara Traba (Directora de cine)   

_datas   
27, 28, 29 de outubro   

_lugar   
Verín, salón de actos da Casa da Cultura   

_hora   

19.00   

_coordinación 
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Consello da Cultura Galega 

Ciclo de Cinema Galego-Portugués. 4ª Edición 

Mulleres, Patrimonios, Sociedade 



 _sinopse 

Este ciclo de cinema galego-portugués ten como obxectivo promover o 

intercambio cultural entre Galicia e Portugal. Despois dunha primeira 

edición, realizada en Braga (Portugal) os días 3, 10 e 17 de maio de 2018, a 

segunda tivo lugar en Vigo (Galicia) os días 26, 27 e 28 de setembro de 

2019 e a terceira edición levouse a cabo en Arcos de Valdevez (Portugal) 

os días 14, 15 e 16 de outubro de 2021. Neste ano 2022 realizarase  en Verín 

os días 27, 28 e 29 de outubro e centrarase no papel das mulleres no 

mundo da morte e da dor que se ergue cunha forte carga patrimonial e 

social, un mundo que une moitos territorios do rural galego e portugués, 

onde presenta características comúns arredor do papel da muller, as 

crenzas e os ritos, mais tamén algunhas diverxencias. Moitos destes 

aspectos serán tratados a través dos audiovisuais seleccionados. 

O ciclo estrutúrase en tres xornadas continuas (xoves, venres e 

sábado) nas que se proxectarán dúas longametraxes, unha portuguesa e 

unha galega, e varias curtas tamén galegas e portuguesas, seguidas dun 

debate no que se contará coa participación das directoras e directores, 

unha figura representativa dalgunha das institucións organizadoras 

para conducir o debate e o público protagonista deste ciclo. As 

institucións implicadas son o Consello da Cultura Galega, a 

Universidade do Minho (UMinho), o Centro de Estudos Galegos, o 

Camões – Instituto da Cooperação e da Língua, o Museo do Pobo 

Galego a través da Mostra Internacional de Cine Etnográfico e o 

Concello de Verín.

_programa ciclo de tarde 

Consta de tres xornadas que se centran nunha liña temática 
específica –mulleres, patrimonios e sociedade- a través de 
diferentes tipos de audiovisuais (curtametraxes e longamentraxes). 
As xornadas terán lugar os días 27, 28 e 29 de outubro nun horario 
de 19.00 a 22.00. 

/27 de outubro/ 

> 19.00 

Apertura do ciclo  

Rosario Álvarez Blanco, presidenta do Consello da Cultura Galega 

Representante do Concello de Verín 

Rebeca Blanco-Rotea, coordinadora da Sección de Patrimonio e Bens 

Culturais do CCG 

> 19.15 

Proxección de A Metamorfose dos Pássaros,  Catarina Vasconcelos  

> 21.00 

Debate 
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/28 de outubro/ 

> 19.00 

Xornada de curtas 

A menina que vía homes encadeados, Alicia López 

Arraigadas á terra, Lorena Álvarez Martínez e Iris Justo 

Santa Baia de Montes, Sabela Souto 

Barbas de baleia, Mariana Bártolo 

Agua mole, Alexandra Ramires (Xá) e Laura Gonçalves 

Em companhia da morte, Vanesa Vilaverde, João Aveledo e Eduardo 

Maragoto 

Mate, Pedro Noites 

>20.30 

Debate 

/29 de outubro/ 

> 19.00

Negro púrpura, Sabela Iglesias e Adriana P. Villanueva 

> 20.30

Debate
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